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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЮ ПОДАТКОВОГО РИЗИКУ  
З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ  

РИЗИКОВИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

FORMATION OF THE TAX RISK PROFILE FOR ORGANIZATION  
THE RISK ENTERPRISES DOCUMENTARY REVIEW

АНОТАЦІЯ
Дослідження присвячене розробленню пропозицій щодо 

порядку формування профілю податкового ризику з метою 
проведення документальної перевірки ризикових суб’єктів 
господарювання. Розроблено структуру профілю податкового 
ризику, що включає паспорт податкового ризику, де відобра-
жаються головні характеристики (відомості) щодо податкового 
ризику, та аналітичної довідки щодо податкового ризику. Остан-
ня використовується для формування завдань документаль-
ної перевірки (планування заходів аудиту) та відображення її 
результатів, а також оцінки стану відпрацювання податкового 
ризику. Обґрунтовано, що використання запропонованої авто-
рами структури профілю податкового ризику як АРМ податко-
вого аудитора сприятиме підвищенню якості та ефективності 
податкового адміністрування в частині вдосконалення ризико-
орієнтованої системи податкового контролю.

Ключові слова: податки, податковий контроль, аудит, ри-
зиковий платник податків, профіль ризику, індикатори, подат-
кові правопорушення.

АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено разработке предложений по по-

рядку формирования профиля налогового риска с целью про-
ведения документальной проверки рисковых субъектов хозяй-
ствования. Разработана структура профиля налогового риска, 
которая включает паспорт налогового риска, где отражаются 
главные характеристики (сведения) о налоговом риске, и ана-
литической справки по налоговому риску. Последняя использу-
ется для формирования задач документальной проверки (пла-
нирование мероприятий аудита) и отражения ее результатов, 
а также оценки состояния отработки налогового риска. Обо-
сновано, что использование предложенной авторами структу-
ры профиля налогового риска как АРМ налогового аудитора 
будет способствовать повышению качества и эффективности 

налогового администрирования в части совершенствования 
рискоориентированной системы налогового контроля.

Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, аудит, ри-
сковый налогоплательщик, профиль риска, индикаторы, нало-
говые правонарушения.

ANNOTATION
The issue of increasing the efficiency of tax control is extreme-

ly important for Ukraine, particularly to development of risk-orient-
ed system based on wider application of modern Digital tools and 
information technology. It also actualizes the problem of improving 
approaches to establishing risk zones for taxpayers' activities us-
ing the analysis tools for all available financial and tax information 
about taxpayer activities. This research is devoted to developing 
the proposals how to form a tax risk profile in order to conduct a 
documentary audit of risky business entities. The structure of the 
tax risk profile has been developed and is including a Tax Risk 
Passport and an Analytical Reference about Tax Risk. The Tax 
Risk Passport is intended to display the main characteristics (infor-
mation) of tax risk at the stage of pre-verification analysis and tax 
audit organization of risk business entities. In order to enforcement 
the following tasks, the Tax Risk Passport should contain the fol-
lowing list of information fields: 1) Degree / level of tax risk; 2) Tax 
risk indicator; 3) Typical tax risk scheme (of tax minimization or tax 
avoidance); 4) Period of monitoring tax risk; 5) Sources of informa-
tion; 6) Information about the business entity; 7) Responsible unit; 
8) Responsible person. The Analytical reference about tax risk is 
used to form the tasks of documentary verification (planning of au-
dit activities) and reflecting its results, also to assess the state of 
working out the tax risk. So it has the following structure of informa-
tion fields: 1) Description of the tax risk scheme; 2) Consequences 
of the tax risk; 3) Stages of the tax risk working out; 4) Results of 
the tax risk working out; 5) Assessment of the quality of the tax risk 
working out; 6) Responsible unit; 7) Responsible person. Applying 
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the tax risk profile in the risky taxpayers audit will help break down 
tax minimization or tax avoidance schemes that will improve the 
organization of the DFS units of Ukraine activities on countering 
tax law violations. It has been substantiated that the use of the tax 
risk profile structure proposed by the authors as an AWP of a tax 
auditor will help improve the quality and effectiveness of tax ad-
ministration in terms of improving risk-based tax control systems. 

Key words: taxes, tax control, audit, risk taxpayers, risk pro-
file, indicators, tax offenses.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Проблематика підвищен-
ня ефективності податкового контролю зали-
шається надзвичайно актуальною для України, 
зокрема в частині розбудови ризикоорієнтованої 
системи на засадах більш широкого застосуван-
ня сучасних діджитал-інструментів та інформа-
ційних технологій. Необхідність вирішення цієї 
проблематика вимагає підвищення ефективності 
податкового аудиту через удосконалення підхо-
дів до встановлення зон ризику діяльності плат-
ників податків із використанням інструментів 
аналізу всієї наявної у фіскальних органів фі-
нансової та податкової інформації щодо діяль-
ності платника податків. Також актуалізується 
проблематика розроблення чітких процедур до-
кументування встановлених порушень податко-
вого законодавства під час здійснення заходів 
аудиту та встановлення критеріїв оцінки якос-
ті матеріалів перевірок. Тому сьогодні одним із 
пріоритетних напрямів діяльності фіскальних 
органів України є розроблення та запроваджен-
ня інструменту, який сприятиме підвищенню 
ефективності роботи у сфері виявлення ризико-
вих платників податків та розробленню ефек-
тивних заходів протидії уникненню від сплати 
податків. Саме таким інструментом може стати 
профіль податкового ризику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженню 
проблем управління ризиками, зокрема в по-
датковій сфері, ідентифікації податкових ризи-
ків та розробленню заходів протидії застосуван-
ню суб’єктами господарювання схем мінімізації 
сплати податків присвячено праці багатьох за-
рубіжних та вітчизняних учених, серед яких: 
M.S. Khwaja, R. Awasthi, J. Loeprick [1], 
E. Mulligan, L. Oats [2], C. Cozmeia, E.C. Şerban 
[3], Haroldene F. Wunder [4], О. Десятнюк [5], 
О. Редич [6] та ін.

Міжнародним документом, який тлумачить 
зміст термінів, що вживаються у сфері управ-
ління ризиками, вважаються настанови ISO 
Guide 73:2009 Risk Management – Vocabulary, 
крім того, вони є основою єдиного методичного 
підходу до сприйняття інших міжнародних до-
кументів у цій сфері. Своєю чергою, В. Мохор, 
О. Богданов, О. Крук та В. Цуркан інтерпре-
тували терміни і тлумачення цієї настанови та 
виклали так: «3.8.2.5. Профіль ризиків (Risk 
profile) – дескрипція деякої певної множини 
ризиків. ПРИМІТКА. Профіль може включати 

ризики, що мають відношення до всієї організа-
ції у цілому чи деякої її частини окремо або ж 
відповідають певним іншим ознакам» [7]. 

Т.І. Клочкова, розглядаючи поняття, що 
входять до понятійно-категоріального апарату 
ризик-менеджменту, виділяє профіль ризику 
(risk profile) та зазначає, що його побудова дає 
змогу чітко сформулювати пріоритетні напря-
ми в частині управління ризиками, визначити 
найбільш ефективні методи контролю. Разом із 
тим науковцем виокремлено низку визначень, 
що застосовуються у зарубіжних наукових дже-
релах до формування профілю ризику, а саме: 
1) сукупність відомостей про сфери ризику, ін-
дикатори ризику, а також указівки про засто-
сування необхідних заходів щодо запобігання 
або мінімізації ризику; 2) визначена кількість 
ризиків, типи ризиків і можливі наслідки ри-
зиків; 3) дослідження сутності загроз та ймовір-
ність негативних наслідків пов’язані з кожним 
типом ризику у ході здійснення їх аналізу та 
використовується для управління ризиками [8].

Потрібно відзначити, що значну увагу про-
відних науковців приділено дослідженню про-
філю ризику в митній сфері. Так, Ю.В. Сто-
лєтов зазначає, що в Загальному додатку до 
Міжнародної конвенції про спрощення і гармо-
нізацію митних процедур (Кіотська конвенція) 
містяться визначення профілю ризику (Risk 
profile) як наперед визначену комбінацію інди-
каторів ризику, заснованих на інформації, зі-
браній, проаналізованій і категоризованій [9]. 
Своєю чергою, вітчизняні вчені профіль ризику 
визначають як елемент системи управління ри-
зиками у сфері державної митної справи. Крім 
того, зазначається, що профілювання ризиків 
спрямоване на аналітичну підтримку персоналу 
та передбачає обробку короткої інформації, ви-
значення профілю ризику (опису загрози та ал-
горитму дій персоналу) й ужиття оперативних 
(у режимі реального часу) заходів [10]. В інших 
працях науковців і практиків під профілем ри-
зику розглядають процес аналізу ризиків, що 
здійснюється шляхом виявлення за встановле-
ними характерними (типовими) ознаками това-
рів, транспортних засобів та суб’єктів ЗЕД, із 
боку яких існує висока ймовірність порушень 
митного та податкового законодавства, для про-
ведення перевірки [11]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Але слід зазначити, що профіль 
ризику як головний інструмент у системі ризи-
коорієнтованого контролю зовсім не застосову-
ється в українській податковій практиці, що й 
зумовлює необхідність наукових досліджень із 
цієї проблематики.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті – визначити структуру та 
порядок формування профілю податкового ри-
зику для створення передумов до ефективного 
проведення документальної перевірки ризико-
вих суб’єктів господарювання.
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Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Упровадження у діяльність Дер-
жавної фіскальної служби України порядку 
управління податковими ризиками має на меті 
виявлення й оцінювання податкових ризиків, 
що дасть змогу розробити заходи щодо їх міні-
мізації та упередження під час адміністрування 
податків і зборів фіскальними органами. Про-
гнозування потенційного збитку та ймовірності 
реалізації ризикової події дає змогу учасникам 
присвоїти ризикам відповідні рівні, зосередив-
ши увагу на ризиках із найвищими ступенем 
загрози несплати податків і зборів. Отже, для 
забезпечення ефективності зазначеного процесу 
вбачається доцільним упровадження у діяль-
ність фіскальних органів профілю податкового 
ризику.

Потрібно підкреслити, що у митній сфе-
рі питання управління ризиками нормативно 
врегульоване та реалізовано на практиці. Так, 
відзначимо, що Наказом Міністерства фінансів 
України «Про затвердження Порядку здійснен-
ня аналізу та оцінки ризиків, розроблення і 
реалізації заходів з управління ризиками для 
визначення форм та обсягів митного контр-
олю» від 31.07.2015 № 684 встановлено єдиний 
підхід до здійснення органами Державної фіс-
кальної служби України (їхніми структурними 
підрозділами) аналізу та оцінки ризиків, розро-
блення і реалізації заходів з управління ризи-
ками для визначення форм та обсягів митного 
контролю шляхом застосування системи управ-
ління ризиками, поліпшення ефективності ро-
боти фіскальних органів під час митного контр-
олю та митного оформлення з використанням 
інформаційних технологій [12]. Зазначені умо-
ви забезпечуються за рахунок наповнення про-
філів ризику, які можуть бути використані в 
документальному або в електронному вигляді, 
а також представлені у формах паспорта профі-
лю ризику і програмного коду профілю ризику. 
Своєю чергою, паспорт профілю ризику фор-
мується для документальних та електронних 
профілів ризику й використовується для до-
кументального опису профілю ризику; містить 
перелік сфер ризику, індикаторів ризику, захо-
дів необхідних для запобігання або мінімізації 
ризиків. При цьому програмний код профілю 
ризику формується лише для електронних про-
філів ризику та імплементується в програм-
ні модулі автоматизованої системи аналізу та 
управління ризиками (АСАУР) [13]. 

Проте здійснення аналізу та оцінювання по-
даткових ризиків мінімізації сплати податків і 
зборів фіскальними органами визначено та нор-
мативно врегульовано лише в площині справ-
ляння ПДВ.

Слід зазначити, що профілювання ризиків 
у податковій та митній сферах має як спільні 
риси, так і певні відмінності. Спільним є мета 
застосування профілю ризику – застосуван-
ня диференційованого підходу до здійснення 

контрольних процедур залежно від характеру 
та ступеню ризику. Але на відміну від митної 
сфери профіль ризику в податковій сфері може 
формуватися за комплексом ризикових опера-
цій. При цьому вважаємо, що з метою плануван-
ня та проведення податкового аудиту профіль 
ризику повинен обов’язково мати прив’язку до 
конкретного суб’єкта господарювання.

Що стосується структури профілю ризику, 
то окремі вчені вважають, що він включає ви-
значений набір індикаторів ризику, відібраних 
на основі зібраної, проаналізованої й класифі-
кованої інформації. Крім сукупності індикато-
рів ризику, профіль ризику також містить набір 
заходів із мінімізації ризику. Профіль ризику 
найчастіше є документом, що може бути побу-
дований різними способами (і використовува-
тися в документальному чи автоматизованому 
вигляді) і повинен містити опис сфери виник-
нення ризиків (ризикованих ситуацій), оцінку 
ризику, необхідні заходи з протидії ризику, 
терміни вжиття таких заходів [14, с. 29]. Заслу-
говує на увагу думка Т.І. Клочкової, що під час 
створення профілю або реєстру ризиків необхід-
но призначати одночасно й власника ризику, 
який зобов’язуватиметься нести відповідаль-
ність за управління процедурами, пов’язаними 
з такими ризиками [8]. Також для належного 
формування профілю податкового ризику необ-
хідно враховувати, зокрема під час податкового 
аудиту, специфіку податку чи збору та діяль-
ності суб’єкта господарювання [15, с. 43].

Тому, враховуючи наведене вище, доцільним 
убачається впровадження у діяльність ДФС 
України профілю податкового ризику шляхом 
побудови логічної та ефективної його струк-
тури, спрямованої на вдосконалення організа-
ційних засад проведення документальних пе-
ревірок фіскальними органами. Розроблена та 
запропонована авторами статті детальна струк-
тура профілю податкового ризику наведена на 
рис. 1, яка для забезпечення ефективного по-
даткового аудиту ризикових платників податків 
складається з Паспорту податкового ризику та 
Аналітичної довідки щодо податкового ризику.

Паспорт податкового ризику призначений 
для відображення ключових характеристик по-
даткового ризику на етапі доперевірочного ана-
лізу та забезпечення організаційних засад здій-
снення податкового аудиту ризикових суб’єктів 
господарювання. Для забезпечення виконання 
наступних завдань Паспорт податкового ризику 
повинен містити в собі такий перелік інформа-
ційних полів: 

1. Ступінь/рівень податкового ризику – ві-
дображається рівень податкового ризику плат-
ника податків, що був оцінений відповідно до 
встановлених критеріїв (індикаторів) відбору до 
плану-графіка проведення документальних пе-
ревірок із поділом на високий, середній та не-
значний ризики. 

2. Індикатор податкового ризику – відобра-
жаються критерії (показники), за якими плат-
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ник податків має високий рівень податкового 
ризику та був відібраний для проведення подаль-
шого аудиту операцій, що становлять ризик.

3. Типова схема податкового ризику (міні-
мізації або ухилення від сплати податків) – 
код згідно з кодифікацією схем мінімізації або 
ухилення від сплати податків за принципами 
фасетного методу класифікації. Вважаємо, що 
використання кодифікації існуючих схем міні-
мізації або ухилення від сплати податків є ефек-
тивним інструментом у частині розпізнавання 
та виявлення у діяльності інших суб’єктів гос-
подарювання.

Код схеми мінімізації або ухилення від спла-
ти податків формується шляхом розміщення 
у визначеному порядку індексів шістьох кла-
сифікаційних ознак (категорій), а саме: 1) вид 
податків; 2) методи здійснення; 3) основні ін-
струменти, що використовуються; 4) сектор 
економіки; 5) географія; 6) структурна ознака. 
Кожна категорія включає в себе певну кількість 
індексів, що пояснюють її зміст. Для легкої 
ідентифікації індекси мають літерну або циф-
рову позначку. Індекси однієї категорії відмеж-
овуються від індексів іншої крапкою (.). Індекс 
останньої категорії «структурна ознака» займає 
останнє місце й використовується, коли схеми 
мінімізації або ухилення від сплати податків 
функціонують між структурними підрозділами, 
філіями, представництвами одного суб’єкта гос-
подарювання.

Отже, запропонована систематизація схем 
мінімізації або ухиляння від сплати податків 
суб’єктами господарювання розкриває метод, 

завдяки якому, ймовірно, була реалізована схе-
ма мінімізації або ухилення від сплати подат-
ків, та вид ризикових операцій (інструментів), 
що становлять її основу. Серед основних методів 
реалізації схеми мінімізації або ухилення від 
сплати податків виокремлено: 1) заниження/
приховування доходів від діяльності; 2) зави-
щення витрат; 3) перетворення доходу на капі-
тал або фінансові активи; 4) відстрочка сплати 
податків; 5) зловживання податковими пільга-
ми та преференціями [16, с. 129]. При цьому 
основні інструменти включають у себе: 1) засто-
сування банківських інструментів; 2) застосу-
вання фінансових інструментів; 3) операції зо-
внішньоекономічної діяльності; 4) складські та 
виробничі господарські операції; 5) відстрочка 
виникнення податкового зобов’язання; 6) піль-
гові операції; 7) коригування звітних даних; 
8) форми розрахунку; 9) діяльність посередни-
ків та 10) інші види операцій [16, с. 129].

4. Період здійснення моніторингу податко-
вого ризику – зазначається період часу, за який 
оброблено дані щодо діяльності платника подат-
ків із метою визначення податкового ризику. 

5. Джерела інформації – зазначається ін-
формаційно-аналітичне забезпечення, що ви-
користовується під час виявлення податкового 
ризику.

Потрібно наголосити на тому, що виявлення 
ризику мінімізації або ухилення від сплати по-
датків і зборів повинно здійснюватися на під-
ставі обробки інформаційно-аналітичного маси-
ву даних органів Державної фіскальної служби 
України, банківських установ, Державної каз-
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Рис. 1. Структура профілю податкового ризику
Джерело: авторська розробка
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начейської служби України та інших держав-
них органів. Податкові ризики встановлюються 
під час первинного аналізу отриманої із вну-
трішніх та/або зовнішніх джерел податкової ін-
формації, а також під час проведення органами 
ДФС вторинного аналізу діяльності платника 
податків, у тому числі й під час підготовки до 
перевірки – доперевірочного аналізу та/або під 
час проведення перевірки платника. Зокрема, 
головними джерелами інформації щодо вияв-
лення ризику є:

– реєстраційні дані;
– податкова та фінансова звітність;
– результати контрольно-перевірочної роботи;
– зовнішня інформація.
Відзначимо, що, згідно з Методичними реко-

мендаціями щодо порядку розподілу платників 
податків за категоріями уваги, затвердженими 
Наказом ДПА від 30.06.2006 № 373 [17], проце-
дура відпрацювання чинників ризику здійсню-
ється на підставі інформації, отриманої з:

– даних податкової звітності («Бест-Звіт»);
– даних митних декларацій;
– даних реєстрів платників податків;
– автоматизованих інформаційних систем 

«Реєстр платників податків», «Облік податків 
та платежів», «Форма № 1-ДФ»;

– автоматизованих інформаційних сис-
тем «Аудит», «Пільги», «Реєстрація фізичних 
осіб – платників податку на додану вартість»;

– автоматизованої інформаційної системи 
«Акциз»;

– автоматизованої інформаційної системи 
«Розширений пошук у схемах, що використо-
вуються суб’єктами господарювання з метою 
мінімізації об’єктів оподаткування та ухилення 
від сплати податків»;

– автоматизованої інформаційної системи 
«Пошук»;

– бази даних «Фіктивні суб’єкти господа-
рювання»;

– бази даних «Злочин».
Також для належної й ефективної органі-

зації документальних перевірок здійснюється 
аналіз з опрацюванням:

а) інформації інформаційно-аналітичних 
систем органів державної фіскальної служби 
всіх рівнів, що дає змогу виявити ризики у ді-
яльності платника податків;

б) показників фінансової (за наявності) та 
податкової звітності (у разі виявлення розбіж-
ностей аналізуються їх причини);

в) інформації про пов’язаних осіб;
г) інформації, отриманої від НКЦПФР, про 

укладені угоди із цінними паперами;
д) інформації, отриманої від інших підроз-

ділів;
е) інформації щодо проведених операцій із 

нерезидентами;
є) інформації з відкритих джерел (ЗМІ, Ін-

тернету тощо);
ж) інформації щодо взаємовідносин із будь-

якими контрагентами;

з) інформації щодо застосування платником 
податків схем ухилення від оподаткування або 
схем мінімізації (за наявності);

і) іншої інформації щодо платника податків, 
яка може бути використана під час проведення 
доперевірочного аналізу, для визначення мож-
ливих ризиків порушень платником податків 
чинного законодавства та питань, що підляга-
ють першочерговій перевірці.

6. Інформація про суб’єкта господарюван-
ня – вказується вид діяльності платника по-
датків, відповідно до якої виникають податкові 
зобов’язання.

7. Відповідальний підрозділ – структурний 
підрозділ, який здійснює аналітичну роботу 
щодо виявлення податкового ризику на підста-
ві аналізу наявної у фіскальних органів фінан-
сової та податкової інформації щодо діяльності 
платника податків.

8. Відповідальна особа – посадова особа, 
яка здійснює відповідно до своїх функціональ-
них обов’язків супроводження профілю ризику 
платника податків.

Інформація, що міститься в Паспорті по-
даткового ризику, може слугувати підставою 
для призначення документальної перевірки та 
включення суб’єкта господарювання в план-
графік перевірок. На цьому етапі заповнюється 
Аналітична довідка щодо податкового ризику, 
яка містить дві частини: 

1) стратегію відпрацювання податкового ри-
зику (підготовчий етап);

2) оцінку стану відпрацювання податкового 
ризику – відображаються результати докумен-
тальної перевірки у повному обсязі з детальним 
описом та оцінкою якості відпрацювання подат-
кових ризиків за її результатами.

Таким чином, Аналітична довідка щодо по-
даткового ризику містить деталізовану й об-
ґрунтовану інформацію щодо відпрацювання 
виявленого податкового ризику та має таку 
структуру інформаційних полів:

1. Опис схеми податкового ризику – вказу-
ються вид та зміст ризикових операцій суб’єкта 
господарювання, що становлять основу застосо-
ваної ним схеми мінімізації або уникнення від 
сплати податків. 

2. Наслідки податкового ризику – за ре-
зультатами оцінювання податкового ризику 
здійснюється прогнозування суми донарахуван-
ня та/або розраховується сума недоотримання 
податкових платежів.

3. Етапи відпрацювання податкового ри-
зику – визначається комплекс процедур ауди-
ту ризикового платника податків залежно від 
характеру ризикових операцій, що становлять 
основу застосованої ним схеми мінімізації або 
уникнення від сплати податків. Для цього за-
стосовується диференційований підхід, який 
дає змогу чітко встановлювати перелік і обсяг 
необхідних аудиторських процедур для від-
працювання податкових ризиків у межах про-
ведення документальної перевірки діяльності 
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платника податків залежно від типу ризикових 
операцій, застосованих цим платником подат-
ків у схемі мінімізації або ухилення від сплати 
податків. Так, залежно від зазначеної в Пас-
порті податкового ризику типу схеми мінімі-
зації або ухилення від сплати податків (виду 
застосованої методики та ризикових операцій) 
формується: 

1) інформаційне забезпечення проведення 
документальної перевірки (первинні документи 
і звіти щодо господарських операцій; облікові 
регістри; оборотно-сальдові відомості; інвента-
ризаційні матеріали; розрахунки, декларації, 
кошториси, калькуляції, договори, контракти, 
засновницькі та дозвільні документи, накази, 
бізнес-плани тощо);

2) перелік аудиторських процедур для від-
працювання податкових ризиків у межах про-
ведення документальної перевірки діяльності 
платника податків [16, с. 129].

4. Результати відпрацювання податкового 
ризику. Зазначаються аудиторські процедури, 
що були фактично здійснені під час докумен-
тальної перевірки ризикового суб’єкта господа-
рювання, та результати кожної з аудиторських 
процедур щодо опрацювання виявленого подат-
кового ризику платника податків (зокрема, від-
значаються суми донарахування та стягнення у 
державний бюджет (цільові фонди)).

5. Оцінка якості відпрацювання податко-
вого ризику. Зазначаються результати оцінки 
повноти та якості відпрацювання працівника-
ми ДФС ризиків мінімізації та ухилення від 
сплати податків під час проведення податкового 
аудиту. Для цього доцільно застосовувати кри-
терії навантаження, результативності, дієвості 
та економічності.

6. Відповідальний підрозділ. Вказується 
структурний підрозділ, який здійснює доку-
ментальну перевірку ризикового платника по-
датків.

7. Відповідальна особа. Вказуються посадові 
особи, які згідно з наказом органу ДФС були 
задіяні у проведенні документальної перевірки 
ризикового платника податків.

Необхідно наголосити на тому, що зміст 
профілю податкового ризику призначений для 
використання виключно органами ДФС і є до-
кументом для службового користування. Тому 
облік, зберігання і використання профілів по-
даткового ризику повинні здійснюватися відпо-
відно до нормативно-правових актів України, 
які регулюють питання обліку, зберігання та 
використання документів, які містять службо-
ву інформацію.

Таким чином, профіль податкового ризику 
створюється на підставі узагальнених резуль-
татів проведеного аналізу фінансово-господар-
ської діяльності платника та містить система-
тизований виклад виявлених фактів порушень 
норм податкового, валютного та іншого законо-
давства, контроль над дотриманням якого по-
кладено на органи ДФС. Окрім того, профіль 

податкового ризику формується із зазначенням 
усіх суттєвих обставин фінансово-господар-
ської діяльності суб’єкта господарювання, які 
стосуються застосування ним схем мінімізації 
або ухилення від сплати податків у господар-
ській діяльності. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Засто-
сування профілю податкового ризику у процесі 
проведення аудиту ризикових платників подат-
ків сприятиме руйнуванню схем мінімізації або 
ухилення від сплати податків, що дасть змогу 
вдосконалити організацію діяльності підрозді-
лів ДФС України з протидії порушенням подат-
кового законодавства. Головними завданнями, 
що вирішує впровадження профілю податко-
вого ризику у діяльність органів ДФС, є сис-
тематизація виявлених ризиків, визначення 
групи ризиків, притаманних підприємствам 
відповідних видів економічної діяльності, та 
визначення ефективних процедур і заходів від-
працювання податкових ризиків, а також своє-
часне виявлення необхідності внесення змін до 
прийнятих управлінських рішень, формування 
альтернативних стратегій, корегування поряд-
ку виконання завдань щодо проведення аудиту 
ризикових платників податків.
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